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In 1911 vraagt Antonius  (Antoon) van Osch (1879-1952), gehuwd met Hendrika (Drika) Snijders, een  
vergunning aan voor het bouwen van een woonhuis met smederij. De grond hiervoor koopt hij van Johannes 
van de Logt. Drika Snijders komt uit een echte smidsenfamilie uit Uden. Vanaf het begin is er ook al een klein 
winkeltje volgens de bouwtekening, drie bij vier meter!  
 

Hiernaast: de eerste bouwtekening van 
het woonhuis in 1911. Links het 
winkelgedeelte. 
 
 

In 1922  wordt het pand na een brand, 
vermoedelijk ontstaan door smeulende 
rijmusters (takkenbossen), herbouwd 
en uitgebreid. Het woonhuis wordt dan 
grotendeels bij de winkel getrokken. 
 
Antoon en Drika van Osch-Snijders 
krijgen vijf kinderen, waarvan de 
meesten ook weer smid worden.  
 

 
 
 

 
Hiernaast: het gezin van 
Antoon en Drika bij hun 25-
jarig huwelijksfeest in 1936. 
 
Staande vlnr: Antoon, Dina, en 
Jan. 
Zittend: Piet, vader Antoon, 
moeder Drika en Bert. 
 
 

 
Hiernaast:  Antoon en Drika van Osch op weg van de kerk naar huis ± 1950 
 
In 1948 koopt zoon Piet (1912-2009), in 1946 gehuwd met Drika Ivits (1917-
2013) het huis en bedrijf van zijn vader. 
Broer Bert wordt smid in Uden, Antoon in Deurne. Jan, getrouwd met Anna 
Venmans, vroeger de ‘taxichauffeur’ van Mariaheide, komt bij Piet in het 
bedrijf werken.             



 

 

Piet en Drika blijven kinderloos. Drika houdt zich 
bezig met de winkel in huishoudelijke artikelen. Deze 
wordt geleidelijk steeds groter. Drika verkoopt alles: 
van kachels tot fietsen, van potten en pannen tot 
cadeautjes en schrijfwaren. Met een wenteltrap ga je 
naar de bovenverdieping, die vol speelgoed staat. 
Rond sinterklaastijd komen kinderen hier hun 
verlanglijstje samenstellen. 

 

Hierboven: enkele foto’s van de uitgebreide 
winkelinventaris van Drika van Osch. 
 
Hiernaast: Drika van Osch in haar winkel. 

 
 

Piet staat wijd en zijd bekend als een hoefsmid, die 
zijn vak verstaat.  
Jan specialiseert zich vooral als fietsenmaker, maar 
ook het hoefsmeden is hem bekend. 
 
Hiernaast: Jan en Drika van Osch. De eigenaresse 
houdt zelf haar paard vast. 
 
Meerdere malen worden winkel en smederij 
uitgebreid. De grootste verbouwing vindt plaats in 
1959. 
 
 
 
 
 
 
 

Hiernaast: een uitsnede van de bouwtekening van 1958. 
 



 

 

Hiernaast: straatbeeld van Maria-
Heide in de jaren vijftig. Rechts 
vooraan de winkel van Piet en 
Drika van Osch. 
 
In 1976, Piet is dan 64 jaar, stopt 
hij met de smederij en winkel. 
Alhoewel hij daarna nog wel de 
boer op gaat om paarden te 
beslaan. Piet en Drika van Osch 
bouwen een bungalow in hun 
achtertuin.  
 
Hun bedrijfspand komt in 1976 in 
handen van Richard en Christine 
Dekker, die enkele jaren daarvoor 
in hun woonhuis op de Ratelaar 

een babyspeciaalzaak zijn begonnen. In Drika’s winkel kunnen ze flink uitbreiden.  
Enkele jaren wonen ze in het oorspronkelijke woonhuis rechts van de winkel. In 1979 verbouwen ze de 
bovenverdieping tot woning en verhuren het huis. Uiteindelijk zullen ze dat in 1999 verkopen. Momenteel 
woont hier de familie Kemper. 

 
Hiernaast: Richard en Christine Dekker. 
 
Hieronder: de winkel van Christine Dekker, ‘Het 
Babywinkeltje’. 

 

 
Als Christine in 1999 stopt met ‘Het Babywinkeltje’, komt 
er tijdelijk een huurder in, die ook babymeubels verkoopt.  
Dit duurt niet lang. In 2001 vestigt Christ van de 
Nieuwenhuizen een computerzaak in het pand. Ook dat is 
van korte duur.  
 



 

 

Als de winkel drie jaar 
leeg heeft gestaan, begint 
zoon Jason Dekker in 
2007 een fysiotherapie- 
praktijk, FysiekFit, in de 
voormalige zaak van zijn 
ouders.  
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: Jason Dekker 
in de fitnessruimte van 
FysiekFit. 
 
 

Op de plek aan de 
tegenwoordige 
Windmolenweg, waar 
eens de smederij was, 
staan nu enkele 
appartementen en een 
benedenwoning. 
Richard en Christine 
verhuren één 
appartement en de 
benedenwoning. Het 
andere appartement 
wordt door hun dochter 
Melinda bewoond.  
 
 
Hiernaast: het huidige 
pand aan Pastoor van 
Haarenstraat 62 
 
 
 

 
Wie een uitgebreid verhaal over Piet en Drika de Smid, 
zoals ze in het dorp bekend stonden, wil lezen, verwijzen 
we naar het boek ‘Maria-Heide 100 jaar’, pagina 143. Piet 
de Smid werd 97 jaar en Drika 96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast: Piet en Drika van Osch, genietend van hun 
pensioen. 


